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Tekniska nämnden

Svar på medborgarförslag - Belysning hundrastgården
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget om belysning i hundrastgården på
Magasinsgatan.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag inkom den 16 november 2020 där medborgaren önskar att
kommunen åtgärdar två lyktstolpar som finns inne på hundrastgårdens område.
Enköpings kommun arrenderar ut mark till föreningen Enköpings hundpark på del
av fastigheten Kryddgården 15:2. Hundrastgården ska, i enlighet med
arrendeavtalet, vara öppet och tillgängligt för allmänheten. Nuvarande arrendeavtal
tecknades 2017 och löper på tillsvidare. Föreningen betalar ingen avgift för att
nyttja marken. De två lyktstolpar som förslagsställaren önskar få åtgärdat ligger
inne på föreningens område och är inte inkopplade till kommunens
nät/gatubelysning. Att åtgärda belysningen och koppla in till kommunens nät
uppgår till en kostnad på ungefär 26 000 kronor.
I arrendeavtalet står det att området upplåtes i det skick det befinner sig i på
tillträdesdagen. Därför är det föreningen som ansvarar för områdets skick och
skötsel.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att arrendeavtalet mellan föreningen Enköpings
hundpark och kommunen tydligt visar att det är föreningens ansvar att åtgärda och
bekosta belysningen i hundrastgården.
Bilaga: Medborgarförslaget, KS2020/777.
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Patrik Holm
Plan- och exploateringschef
Enköpings kommun
Kopia till:
Kommunfullmäktige
Förslagsställaren

Jonas Bergström
Markförvaltare
Enköpings kommun
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-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@sitevision.enkoping.se <noreply@sitevision.enkoping.se>
Skickat: den 16 november 2020 23:07
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär
För- och efternamn
Folkbokföringsadress
Postnummer
Postadress
Telefonnummer
E-postadress
Förslag
Belysning hundrastgården
Motivering
Det står två lyktstolpar på rastgården men ingen fungerar.
Det innebär att det är mörkt där redan innan kl 16. Blir väldigt mycket tid man
inte kan utnyttja.

https://w3d3.enkoping.se/Asp/Download.asp?inline=1&FILEREF=2720526&frame=1

2021-03-01

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2021-02-15
Kommunfullmäktige

Paragraf 16

Ärendenummer KS2020/777

Medborgarförslag - Belysning hundrastgården
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut.
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag om belysning hundrastgården har inkommit den 11
november 2020.
__________
Kopia till:
Tekniska nämnden, för åtgärd
Förslagsställare, för kännedom

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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